União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
Reunião Ordinária de 22 de julho de 2020

ATA N.º 14/2020
-------------- Ao vigésimo segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma

horas, decorreu na sala de reuniões do edifício sede da União das Freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre, sita em Bairro do Olival Grande, em Belmonte, uma reunião
ordinária do Órgão Executivo, presidida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
Hugo Adolfo dos Santos Taborda, e com a presença dos restantes membros do
executivo, António Manuel Botas dos Reis – Secretário e Beatriz Maria Barroso Martinho
de Sá – Tesoureiro, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- Ponto um: Expediente; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Autos de Abate n.os 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 – Inventário 2020;------------------ Ponto três: Requerimento de Ângela da Graça Gomes Domingos
Gonçalves – Pedido de aquisição da campa n.º 2, no talhão A, na parte nova do
cemitério de Colmeal da Torre; ----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um; presente mensagem de e-mail, do Município de
Belmonte, datada de 13 de julho de 2020, a convidar para a inauguração da estátua em
homenagem a Zeca Afonso, a realizar no dia 02 de agosto de 2020, pelas 18:00 horas, no
Largo Zeca Afonso. O executivo tomou conhecimento, vão estar presentes o Senhor
Presidente e o Senhor Secretário.---------------------------------------------------------------------------------------- Presente mensagem de e-mail, da União Desportiva de Belmonte, datada de
15 de julho de 2020, a convidar para a homenagem aos atletas da UDB do escalão de
Iniciados, época 2019/2020, a realizar no dia 25 de julho de 2020, pelas 16:00 horas, no
Estádio Municipal de Belmonte. O executivo irá estar presente e deliberou, por
unanimidade, fazer uma lembrança para oferecerem ao clube e aos atletas, como forma
de reconhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 16 de julho de 2020, a solicitar cedência do salão no edifício
sede da Junta de Freguesia, em Belmonte, para realização de uma reunião de consórcio
do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 30 de julho de 2020. O executivo aprovou o
pedido por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------|1

------------- Presente

mensagem

de

e-mail,

da

Beira

Serra

–

Associação

de

Desenvolvimento, datada de 16 de julho de 2020, a convocar para uma reunião de
consórcio do Projeto JUMP-E7G, a realizar no dia 30 de julho de 2020, pelas 10:30 horas,
no salão do edifício sede da Junta de Freguesia, em Belmonte. O executivo tomou
conhecimento, irá estar presente o Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------ Passando ao ponto dois; presentes autos de abate n.os 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 –
Inventário 2020, correspondendo o auto n.º 6 ao bem n.º 590, com a descrição de blusão,
por motivo de destruição; o auto n.º 7 aos bens n.os 591, 592, 593, 594, 595, 596 e 597,
todos com a descrição de ambimatic floral, por motivo de destruição; o auto n.º 8 aos
bens n.os 548 e 550, ambos com a descrição de trincha, por motivo de destruição; o auto
n.º 9 ao bem n.º 707, com a descrição de painel de aquecimento, por motivo de
destruição; o auto n.º 10 aos bens n.os 1350, 1534, 1535 e 1536, todos com a descrição
de viseira, por motivo de destruição; o auto n.º 11 aos bens n.os 1464, 1465, 1466 e 1537,
todos com a descrição de par de botas, por motivo de destruição e o auto n.º 12 ao bem
n.º 1476, com a descrição de relógio de parede, por motivo de destruição. O executivo
aprovou, por unanimidade, os presentes autos de abate. --------------------------------------------------------- Em relação ao ponto três; presente requerimento, registado sob o n.º 4662020, datado de 14 de julho de 2020, da Senhora Ângela da Graça Gomes Domingos
Gonçalves, onde solicita aquisição da campa n.º 2, situada no talhão A, na parte nova do
cemitério de Colmeal da Torre, onde se encontra sepultada sua mãe – Berta Gomes,
falecida em 28 de janeiro de 2019. O executivo aprovou, por unanimidade, a venda da
campa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Executivo da União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre
aprovou, por unanimidade, todas as deliberações em minuta e por nada mais haver a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
cinquenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que por todos vai ser
assinada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
(Hugo Adolfo dos Santos Taborda)

O Secretário
(António Manuel Botas dos Reis)
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O Tesoureiro
(Beatriz Maria Barroso Martinho de Sá)

Nota de rodapé: Versão online meramente informativa, original arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia.
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